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Frugthavens Grundejerforening 
  
Referat fra generalforsamlingen 2019 
  
Bremdal Aktivitetscenter onsdag d. 24. april 2019 kl. 19.00 
  
Antal fremmødte: 17 

 
 

1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Carsten Olsen 
Carsten Olsen blev valgt enstemmigt  
 

2. Formandens beretning 
 
1. Bestyrelsen har drøfte sagen om tinglysning af fjernvarme på vores huse i området og er 

kommet frem til, at det er op til hver enkle husejer at klage over dette.  
 

2. Vedligeholdelse af stien (Fjordvejen ved andelsboligerne). Stien er ikke vores og derfor 
skal vi ikke stå for vedligeholdelse af denne. Dette er andelsboligernes ansvar. 

 
3. Vi har i år sendt breve ud til boligejer på Hyldehegnet og Hindbærhegnet omkring 

vedligeholdelse af hæk ud til stien. 
 

 
4. Vi er positive omkring Struer kommunes vedligeholdelse af vores arealer og derfor vil vi 

fortsætte samarbejdet med dem. 
 

5. Bestyrelsen opfordrer til at bruge vores hjemmeside for generelle informationer.  

 
3. Legepladsen på Nøddehegnet. 

Oplæg fra Morten vedr. fornyelse af legepladsen. 
Generalforsamlingen ønsker fortsat at bruge penge på fornyelse af legepladsen. 
Morten vil stå for indkøb af nye ting til legepladsen.  
 

4. Legepladsen på Nøddehegnet. 
Vi har modtaget en klage over saltning af vores stier.  
Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen tager stilling til saltning.  
Vi kan få saltet vores stier efter kl. 10 om dagen.  
Generalforsamlingen vedtog følgende: 
Vi fortsætter saltning som vi plejer med undtagelse af stien mod det grønne område ved 
Knarbjerg Bakke, da dette er en ”skolevej” og derfor vil bestyrelsen undersøge, om vi kan få 
den saltet før skoletid. 
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5. Regnskab og budget blev fremlagt af Lene Hansen. 
Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen. 
Generalforsamlingen har godkendt at regnskabet kan ligges på hjemmesiden 
 så alle kan se det. 
 

6. Kontingent 
Samme som sidste år. 
 

7. Indkomne forslag 
Ingen. 
 

8. Valg af bestyrelse. 
På valg var følgende: 
Morten Hemmingsen – modtog genvalg. 
Kaj Villy Villadsen – modtog genvalg. 
Benny Holm Jensen – modtog genvalg. 
 

Morten Hemmingsen blev genvalgt. 
Kaj Villy Villadsen blev genvalgt. 
Benny Holm Jensen blev genvalgt. 
Som suppleant blev Lasse Vestergård Hyldehegnet 3 7600 Struer valgt. 
 

9. Valg af revisor. 
Valgt Anna Balleby Pærebakken 4, 7600 Struer 
 

10. Evt.  
Prisoverslag på reparation af vores veje til næste generalforsamling, så vi kan træffe 
beslutning om kontingent. (sætter vi penge nok af til eventuelt kommende reparationer). 

 
 
Godkendelse af referat d. 20-05-2019 
 
 

 
 
 

Ny bestyrelse består af følgende: 
 
Kaj Villy Villadsen (Formand) 
Pærebakken 7 
7600 Struer 
 
Ove Lauridsen  
Kirsebærhaven 13  
7600 Struer 
 
Lene Hansen (Kasserer) 
Pærebakken 8 
7600 Struer 

 

 
 
Carsten Olsen (Næstformand) 
Nøddehegnet 5 
7600 Struer 
 
Morten Nogra Hemmingsen 
(Hjemmeside, Sekretær) 
Nøddehegnet 14 
7600 Struer 
 
Benny Holm Jensen  
Morelbakken 5 
7600 Struer 

 


